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1. Metodologia de buidatge i de classificació  

El present document classifica les propostes recollides als diferents espais participatius del            
procés per a la definició dels criteirs d’urbanització del nou tram cobert de la Riera d’Arenys de                 
Mar. Els espais que es van implementar per a la informació, la recollida i la deliberació de                 
propostes són els següents: 

TALLERS DELIBERATIUS 

11 de juny 2016 CC Calisay 5 persones 

23 propostes 
16 de juny 2016 Asil Torrent 33 persones 
18 de juny 2016 Riera d’Arenys 15 persones 

TALLERS AMB ESCOLES 

6 de juny 2016 Escola Sinera 5è, 6è 

46 propostes 
7 de juny 2016 Escola Maragall 5è, 6è 
3 de juny 2016 Escola La Presentació 3è 

SESSIONS AMB ENTITATS 

14 de juny 2016 Entitats culturals 3 
12 propostes 15 de juny 2016 Entitats de dones 1 

ESPAIS DE DINAMITZACIÓ AL CARRER I BÚSTIES EN EQUIPAMENTS 

8 juny - 7 juliol 2016 Dinamització al carrer 225  

307 propostes 

8 juny - 7 juliol 2016 Bústies en equipaments 61 

8 juny - 7 juliol 2016 Plataforma digital (web) 21 
 

A partir d’aquestes activitats implementades fins al moment es planteja una proposta de             
classificació en base a la qual fer una primera agrupació de les idees, reflexions i propostes per                 
avançar cap als criteris generals que haurà de tenir l’espai una vegada urbanitzat. 

Les dues sessions deliberatives obertes (11 i 18 de juny) i la sessió de treball a l’Asil Torrent (16                   
de juny) es van estructurar en quatre blocs d’anàlisi (usos i activitats, mobilitat, vegetació,              
elements d’urbanització) a partir de tres fonts d’informació: 

- anàlisi i sistematització de documentació normativa. 
- aportació d’informació tècnica per part dels tècnics municipals. 
- aportació de coneixement i experiència dels participants als tallers.  

En aquests espais es van recollir 23 propostes, que no representen la opinió d’una única persona,                
sinó que són fruit del debat i de la deliberació entre diversos assistents i representen un                
posicionament compartit entre ells. La classificació de les propostes que es proposa es basa en               
els aspectes i idees recollides en aquestes 23 propostes als tallers deliberatius. 

A aquests espais s’han d’afegir les sessions realitzades amb les escoles Sinera (6 de juny),               
Maragall (7 de juny) i La Presentació (13 de juny) en les quals es van recollir 46 propostes                  
diferents tras un petit treball d’anàlisi de l’estat actual de la ciutat i les seves carències. es van                  
realitzar igualment dues sessions més, una d’elles amb entitats culturals (el 24 de juny) i una altra                 
amb entitats de dones (el dia 15 de juy) de les quals es van obtenir 12 propostes. Per últim, les                    
propostes individuals es van recollir entre els dies 8 de juny i 7 de juliol mitjançant butlletes de                  
propostes individuals. Es van recollir 307 propostes, 225 d’elles en les sortides al carrer, 61 a les                 
bústies distribuïdes per equipaments i establiments col·laboradors i 21 a la plataforma digital.  

A partir del buidatge i l’anàlisi d’aquestes propostes, es planteja la seva agrupació en base a cinc                 
grans blocs temàtics que ens han d’ajudar a entendre la naturalesa i significat de les idees i els                  
temes recollits: 
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- Un espai que convidi al seu ús per part de diferents col·lectius 
- Un espai que sigui multifuncional i amb múltiples usos. 
- Un espai que sigui un atractor d’activitats. 
- Un espai amb qualitat paisatgística. 
- Un espai accessible i amb capacitat connectora. 

 
S’ha de tenir en compte que la gran majoria de les propostes recollides inclou temes i idees sobre                  
més d’un bloc, o sobre diverses aspectes dins del mateix bloc. Per això, els temes tractats són                 
més nombrosos que les propostes recollides tal com es reflecteix al quadre següent: 
 
 TOTAL  butlletes  tallers  escoles  altres esp 

diferents col·lectius  129  126  1  2  0 

diferents usos  188  163  9  14  2 

atractor d'activitats  110  99  8  3  0 

qualitat paisatgística  294  239  15  35  5 

connexió i accessibilitat  26  10  9  3  4 

           

total temes i idees  esmentats a les propostes:  747  637  42  57  11 

           

total propostes   388  307  23  46  12 

 
El gràfic següent reflecteix la distribució dels 747 temes i idees segons la freqüència en la qual                 
apareixen en les 388 propostes recollides. Les propostes que contenen idees sobre la qualitat              
paisatgística (que inclou aspectes com ara el mobiliari o la vegetació) són les més nombroses               
(amb 294 idees, presents al 75,7% de les propostes recollides), seguides dels usos múltiples als               
quals s’ha de dedicar l’espai (amb 188 idees, presents al 48,5% de les 388 propostes). En un 33,2%                  
de les propostes hi ha idees relacionades amb els diferents col·lectius destinataris de l’espai              
(129), i en un 28,3% de les propostes apareixen idees relacionades amb la seva capacitat d’atraure                
activitats (en 110 ocasions). Les propostes que parlen de la connexió i l’accessibilitat de l’espai               
només suposen un 6,7% del total de propostes, amb 26 idees.  
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2. Un espai que convidi al seu ús per part de diferents col·lectius. 

La utilització no-exclusiva de l’espai per cap dels col·lectius d’usuaris actuals és un dels aspectes               
millor valorats de l’espai actual: “En aquest espai avui dia hi ha gent gran que passeja, nens que hi                   
juguen i jovent en bicicleta i patins ” (taller 2, 18/06). L’interès que la seva reforma sigui dissenyada                 
perquè l’espai pugui ser utilitzat per persones de molt diversos col·lectius apareix a 129 de les 388                 
propostes recollides al procés (és a dir, al 33,2% de les propostes). 

La majoria de vegades que es parla del col·lectiu al qual s’hauria de destinar aquest espai es fa                  
referència als nens: 78 de les propostes (el 20% de totes les propostes recollides). Privilegiar el                
seu ús per part només de la gent gran (“gent gran”, “avi(s)” o “personas mayores”) es defensa a 13                   
propostes (el 3,5% de les 388), i només 5 persones (al voltant de l’1%) van opinar que l’usuari de                   
l’espai fos únicament el jovent (recollit amb les paraules “adolescent(s)”, “jove(s)”, “jovent”).            
Destaca, no obstant això, la importància que en general es dòna a la combinació d’usuaris d’edats                
i de col·lectius diferents: en aquest sentit, hi ha 33 propostes (el 8,5% del total) que                
específicament defensen que aquest ha de ser un espai intergeneracional, amb espais i lloc per               
nens, per gent gran i pel jovent.  

 

 

 

 

 

 

Analitzant qualitativament aquestes dades, observem que als tallers deliberatius es va reconèixer            
la importància d’afavorir aquesta diversitat: “potenciar la diversitat d’usuaris que hi ha ara ” (taller 2,               
18/06), “fer zones per totes les edats: petits, adolescents i gent gran ” (taller Asil Torrent, 16/06),                
amb l’argumentació de que “no ha de ser un espai dissenyat únicament per a una tipologia d’usuari ”                 
(taller 1, 11/06). També en les propostes individuals recollides mitjançant les butlletes els             
conceptes relacionats amb la intergeneracionalitat i la convivència apareixen reiteradament, tot           
trobant les següents paraules: “família” (17 vegades), “tothom” o “tots” (17), “amics” o             
“companya” (12 vegades), “compartir” o “conviure” (5 vegades). 
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3. Un espai que sigui multifuncional i amb múltiples usos. 

Sota aquest epígraf es recullen les propostes relacionades amb el o els usos que s’hi visualitzen a                 
la futura Riera, expresats mitjançant verbs o accions. En el 48,4% de les propostes recollides (188                
de 388) es fa alguna referència als usos que s’haurien de poder realitzar. En una primera lectura,                 
els usos reivindicats es divideixen en cinc grans blocs: usos múltiples (defensats en un 3,6% de                
les 388 propostes), usos dinàmics -com ara jugar, o fer esports- (un 21% del total), usos estàtics                 
-relacionats amb l’estada o el passeig- (un 15% de les 388) i les que proposen destinar-lo a                 
aparcament (un 3%). Un 4% de les 388 propostes consideren que l’espai s’ha de mantenir tal com                 
està ara, sense ubicar-hi nous usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera coherent amb allò analitzat a l’apartat anterior (un 20% de les propostes defensen que                
l’espai s’adreci als nens i infants), l’activitat principal que es reivindica per aquest espai és la de                 
“jugar”. La paraula “jugar” apareix a 37 propostes diferents, la qual cosa suposa gairebé el 20% del                 
total de propostes que fan referència als usos. De la resta dels “usos dinàmics”, patinar i fer skate                  
és el següent més recoltzat (recollit en 23 ocasions, 3 d’elles a les activitats a les escoles), per                  
devant d’anar en bicicleta (12 propostes), fer esport (10) i les activitats gimnàstiques per a gent                
gran (recollides en 5 ocasions). L’altre gran grup, el de les activitats relacionades amb el repós i                 
l’estada, es divideix en passejar (24 propostes, el 17% del total de propostes que fan referència als                 
usos), descansar - espai de tranquil·litat (23 vegades) i seure (12). 
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Recollint els usos més repetits a les propostes, la primera lectura que es fa és que primen les 
activitats dinàmiques sobre els usos estàtics o de repós. Mentre que els verbs jugar, fer esport, 
anar en bicicleta, patinar o fer skate apareixen en 97 ocasions (el 60% de les mencions a usos), 
aquells que reivindiquen la Riera com a espai de’estada (seure, passejar i tranquil·litat) surten 54 
vegades (un 33,5%). El 6,5% restant proposa que l’ús principal de l’espai sigui el d’aparcament. 

Una lectura detinguda de la contraposició entre els usos anomenats dinàmics i estàtics, (obviant              
les tres categories de “usos múltiples”, “deixar-ho com ara” i “aparcament”) permet entendre millor              
el pes relatiu del “jugar” i la seva relació amb la resta. En moltes de les propostes, la idea de                    
“jugar” està relacionada amb la d’espai de descans i de tranquil·litat, ja que aquest és considerat                
un espai fàcilment controlable i per tant adient per potenciar així el joc de la canalla. Això                 
afavoreix, per tant, les relacions intergeneracionals: “Seure tranquil·lament amb ombra i contemplar            
veient com els meus nets juguen sense patir pel trànsit” (butlleta recollida a la bústia municipal).                
També es reflecteix en alguna de les propostes la necessitat de desplaçar a aquest nou espai les                 
activitats que ara fan els nens a la plaça de l’Esglèsia: “Espai per jugar pilota, patinar en lloc de                   
fer-ho a la plaça de l'Esglèsia”  (butlleta recollida a la dinamització al carrer). 

La forta presència d’una activitat com el patinatge i l’skate entre les propostes es pot explicar en                 
que la configuració actual de l’espai (superfície contínua, amb poca pendent i sense cap obstacle)               
afavoreix que avui dia sigui utilitzat per nombrosos nens per patinar-hi. És probable que aquest ús                
ja sigui reconegut com “propi” de l’espai per molts usuaris i habitants que s’hi han acostumat, i                 
que veurien “lògic” que hi continués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als tallers deliberatius, i en concordància amb la reivindicació d’afavorir el seu ús per usuaris               
diversos, es va proposar que “ha de ser un espai plurifuncional ” (taller 2, 18/06) de manera que “la                  
urbanització no condicioni un únic ús ” (taller 2, 18/06). Al mateix taller 2 (18/07) es va reflexionar                 
sobre el fet que “és un espai amb tipologia de passeig però al mateix temps configuració de plaça                  
(espai central), amb la importància de la presència del mar (que no es veu des de tots els trams de                    
la Riera)”. Entre les nombroses propostes individuals que defensen aquesta diversitat s’usos, es             
van recollir observacions com la d’ubicar-hi “tot tipus d’activitats, sense molestar al veinat ”, “deixar              
que es puguin fer tot tipus d’esdeveniments”, “pensar en un espai polivalent, per tant amb poques                
coses fixes”, “seria un espai realment polivalent”, “Un espai arquitectònic públic polivalent per a tot               
tipus d'activitat i d'edats ”  (butlletes recollides als establiments i a la dinamització al carrer).  
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4. Un espai que sigui un atractor d’activitats. 

Aquesta qüestió es podria entendre com a part de l’anterior, ja que parla dels usos i activitats que                  
s’hi faran a la Riera. Però s’ha considerat com a categoria pròpia a causa del gran potencial que té                   
l’espai per a l’atracció d’activitats a nivell de tota la ciutat, i a la quantitat de propostes que s’han                   
recollit en aquest sentit. Un total de 110 de les 388 propostes (el 28,35%) suggereix que aquest                 
espai es faci servir com a escenari d’activitats multitudinàries i esdeveniments. 

És una idea prou compartida que la urbanització d’aquest espai es pot aprofitar per generar una                
nova centralitat a Arenys, que contribueixi a descongestionar la part baixa de la Riera i a atraure                 
gent i activitats cap a la part alta. “Pujar activitats de la part baixa de la Riera ” (butlletes de                   
participació individual). Al taller 2 (18/06) es va reivindicar que aquest espai es pugués “convertir               
en un connector entre les dues Arenys ,”, tot justificant-lo en que “actualment hi ha una desconnexió                
entre “Arenys de dalt” i “Arenys de baix”, i aquest espai és el “punt de frontera”. Avui es tracta d’un                    
punt mort, però s’hauria de potenciar la seva activitat no només amb activitat cultural, però també                
activitat comercial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha 25 propostes en les quals es fa referència de manera genèrica a ubicar-hi activitats                
puntuals o esporàdiques (recollint les paraules “esdeveniment(s)”, “activitat(s)”, “atraccions”). En           
la majoria d’elles es defensa la necessitat de deixar un espai lliure i polivalent, que no condicioni                 
les activitats que es facin: “no s’ha de col·locar res (...), si s’urbanitza, el mobiliari que es posi                  
impedirà en un futur poder fer fires, o un altre tipus de trobades ja que es delimitarà l’espai ” (butlleta                   
de participació recollida al formulari web). Algunes de les propostes consideren que aquesta             
funció d’acollir activitats puntuals ja es fa, i que s’ha de potenciar: “seguir celebrant activitats com                
les que es fan: pista de gel, festa del medi ambient, concentració de motos, etc ” (butlleta de                 
participació individual). 

La proposta per organitzar-hi festes és la que més vegades apareix en relació a aquesta categoria:                
“que sigui un espai per oganitzar festes ” es va esmentat en 34 propostes, el 32% de les que fan                   
referència a activitats. Aquesta opció es justifica en que “és un espai lliure ”, que “ara tot es                 
concentra a la plaça de l’Esglèsia ”, i també es relaciona amb els usos puntuals que ja es fan ara:                   
“seguir celebrant activitats com les que es fan, festa del medi ambient ” (propostes tretes de les                
butlletes recollides a les bústies municipals i les dinamitzacions al carrer). Entre d’altres, es fa               
referència específica a les “festes del poble i Festa Major” (en 6 ocasions), “festes populars” i                
“balls”.  
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Molt relacionada amb l’anterior, la reivindicació d’aprofitar aquest estai lliure per ubicar-hi fires i/o              
parades (especialment d’artesania) suposa un 21% de les propostes que parlen d’activitats (22             
vegades). Moltes d’aquestes propostes (que només es van recollir a les butlletes de participació              
individual) defensen que és un bon espai per “concentrar fires i esdeveniments puntuals de la vila ”,                
tot considerant-lo com “un bon recinte ferial on situar-hi totes les fires que es fan a a la població ” i                    
que avui dia “tot es fa a la part baixa ”. De manera específica es fa referència a les “festes de                    
Nadal”, les “fires d’artesania” i la “Fira de Sant Joan”. 

La qüestió del mercat setmanal, si bé quantitativament no suposa una de les més recolçades               
d’aquest apartat (amb 7 propostes) és una de les més transversals: en tots els espais de                
participació es va tractar aquesta idea, la qual cosa no va passar ni amb les festes ni les fires (que                    
només apareixien a les butlletes de participació individual). En 2 de les 23 propostes acordades               
als tres tallers deliberatius es va defensar que “es podria “estirar” el mercat setmanal (no               
desplaçar-lo, sinó anant allargar-lo a poc a poc): estirar és créixer, no traslladar ” (taller 2, 18/06). La                 
necessitat d’alliberar espai a les voreres de la part baixa de la Riera justificava aquesta opció: “les                 
parades ocupen avui dia molt espai, i queda poc espai de pas a les voreres ”. Aquestes opinions,                 
però, consideraven prioritari “tenir en compte l’opinió dels paradistes ” (taller a l’Asil Torrent, 16/06).              
La opinió de que aquesta ubicació ajudaria a millorar el funcionament del mercat també es va                
recollir en una de les butlletes individuals de participació, que defensava que “el mercat del               
dissabte, trobo que quedaria més bé organitzat, no tant guirigay”. 

Pel que fa als concerts, en 18 propostes diferents va aparèixer la paraula “concert”, “actuacions” o                
“escenari”, totes elles a les butlletes de participació individual. Es van proposar formats molt              
diversos: des de “concerts o audició de sardanes ” o “la banda del poble ” fins a “les orquestes de                  
Sant Zenon ”. En relació a l’estructura que s’hi habilitaria, en una proposta es van defensar “unes                
grades i escenari per poder fer actuacions de tota mena ”, en altres dues “una glorieta coberta” i en                  
una altra “un embalat per poder muntar esdeveniments festius”. 

La capacitat de les terrasses dels bars per atraure activitat també es va recollir en els debats i en                   
les butlletes de participació, amb 4 propostes específiques que en fan referència. Al taller 2 del dia                 
18/06 es va desenvolupar amb detall aquest aspecte, i la ubicació de terrasses es va justificar                
amb la següent argumentació: “posar les terrasses dels bars al mig de l’espai, per donar-li més                
activitat. Haurien de ser terrasses plegables (no permanents), o una estructura de muntants entre              
els quals poder desplegar uns tendals (les estructures fixes tapen el comerç)”. 
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5. Un espai amb qualitat paisatgística. 

Per “qualitat paisatgística” s’entenen tots els elements d’urbanització, d’enjardinament, de          
mobiliari o d’instal·lacions que contribuiran a dotar l’espai d’una determinada qualitat i de la              
configuració paisatgística amb la qual serà percebuda pels usuaris.  

Es tracta de la categoria en la qual es van recollir més idees, ja que en 294 ocasions (el 75,7% de                     
les 388 propostes es va fer referència a algun dels seus elements.  

Sota aquest paraigües s’agrupen totes aquelles propostes que “posen coses tangibles” a la Riera              
(com ara bancs, jocs o arbres) i que per tant són més fàcilment identificables pels participants. La                 
majoria d’elles, doncs, van sorgir als espais de participació que no van estar facilitats (170 a les                 
butlletes de participació depositades a les bústies municipals), mentres que als tallers deliberatius             
(on el debat va permetre desenvolupar les propostes en relació a temes més estructurals o de                
“model”) van ser molt minoritàries (només 7 de les 23 propostes dels tallers van parlar d’aquests                
elements). 

Les propostes recollides en aquest apartat es poden agrupar en cinc grans blocs: elements              
d’urbanització (que suposen un total de 126 propostes, és a dir, el 42,9% de les que parlen de                  
qualitat paisatgística i el 32% del total de propostes), elements de vegetació (amb presència a 98                
propostes, el 33,3% d’aquest apartat i el 25% del total de propostes), espais d’ombra (41               
porpostes, el 13,9% de l’apartat i el 10,5% del total), espais d’oci (10 propostes, el 3,4% de l’apartat                  
i el 2,5% del total) i espais esportius (amb 19 propostes, el 6,5% de l’apartat i el 5% del total). 

 

Una lectura més detallada de cada bloc de propostes permet entendre la naturalesa de totes les                
dades. 

A l’apartat elements d’urbanització s’hi inclouen totes les propostes relacionades amb el            
mobiliari. En aquest sentit, la reivindicació de la colocació de més bancs (o la reubicació dels ja                 
existents) està present en 31 propostes, la demanda de fonts apareix en 27 ocasions (amb un                
percentatge molt elevat en els tallers amb les escoles) i la ubicació de jocs es reclama en 30 de                   
les propostes. Aquesta última s’especifica amb major detall en alguna de les butlletes de              
propostes individuals: “jocs pels nens, amb construcció segura i agradable a la vista” i all Taller de                 
l’Asil Torrent (16/06): “espais per jugar en grup, parcs infantils, "parc de les aus". Abans es deixava                 
a la canalla que jugués al carrer, ara es restringeix que hi juguin i així s’impedeix el seu                  
desenvolupament: plantejar espais de joc per als nens”. El rocòdrom, que surt amb una freqüència               
sorprenentment elevada (en 7 ocasions), es relaciona amb els jocs infantils ja que l’Ajuntament té               
el projecte d’ubicar jocs infantils amb petits rocòdroms reproduïnt els gegants d’Arenys de Mar.              
La reclamació d’ubicar-hi lavabos (es reivindiquen en 8 ocasions) contrarresta amb la poca             
utilització i manetniment que van tenir els lavabos públics del Parc de l’Asil Torrent, que van haver                 
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de tancar fa temps. En relació als espais per a gossos (que apareixen a 6 de les butlletes de                   
participació), es reivindica sobre tot que sigui un “espai d'esbarjo ben fet per els gossos o si més                  
no, pipican”  (butlletes de participació individual). 

En relació als elements de vegetació i zonas verdes, la possibilitat de tenir una “zona ajardinada:                
pulmó verd al bell mig del poble ” (butlleta de participació individual) contrarrestra amb la              
consciència dels participants en relació a les dificultats tècniques de l’espai per plantar-hi arbres.              
En aquest sentit, al taller a l’Asil Torrent (16/06) es va proposar que “s'ha d'ubicar més gespa i més                   
arbres: ateses les dificultats tècniques per plantar arbres, posar-los en testos grans o en jardineres               
amb plantes” . Una de les butlletes de participació individual exemplifica la relació entre aquesta              
necessitat d’enjardinament amb la multi-funcionalitat de l’espai defensada en altres apartats:           
“Gaudir d'un espai arbrat amb jardins verds amb ondulacions, camins interns, zones reservades a              
jocs d'infants i d'altres per gent més gran de conversa i lectura” (butlleta de participació individual                
recollida al formulari web).  

La necessitat d’espais d’ombra en un lloc tan exposat i obert com n’és la Riera, es va identificar                  
en 41 ocasions. Reconeixent les dificultats tècniques d’aconseguir aquesta ombra amb la            
vegetació, al taller de l’Asil Torren (16/06) es va proposar “atès que l’arbrat és més difícil                
d’ubicar-hi, es proposen pèrgoles fixes, tendals o altres elements que donin ombra”. La pèrgola es               
va defensar com a un element versàtil i que dòna ombra però sense condicionar l’ús permanernt                
de l’espai, la qual cosa es relaciona amb l’apartat anterior sobre l’atracció d’activitats. “Una bona               
pèrgola que mantingués la zona fresca a l'estiu i un espai ampli, diàfan, preparat per fer-hi tota                 
mena d'activitats ” (butlletes de participació individual). 

 

Les propostes que defensen habilitar-hi espais d’oci, esbarjo i zones lúdiques ho fan amb una 
relació molt estreta amb altres elements com ara jocs infantils o espais enjardinats: “Fer conviure 
el lleure tranquil de petits i grans, amb zona d'oci relaxat pels petits (no esportiu) i el passeig dels 
adults. Indispensable també no marginar d'aquest espai els gossos, com a membres que solen ser 
de l'esbarjo familiar ” (butlleta de participació individual, recollida al formulari web). També es 
relaciona aquest espai d’oci amb qüestions de seguretat en  la seva utilització, bé sigui amb el 
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tancament deles espais o amb la seva il·luminació: “Jocs per a nens i esbarjo. Molta llum ” (butlleta 
de participació individual recollida a la dinamització al carrer). 

Per últim, els espais esportius (pistes de futbol, basket, cistelles i altres instal·lacions esportives 
de major o menor impacte) suposen un 6,5% de les propostes relatives a la qualitat paisatgística. 
Són especialment freqüents als taller amb les escoles (només superades per la reclamació de 
fonts d’aigua), i en nombroses ocasions es va esmentar també la seva relació amb les 
instal·lacions existents en la part més alta de la Riera, actualment amb poc ús. Una de les 
propostes recollides al formulari web defensa ubicar-hi “una zona esportiva (hauria de ser vallada 
ja que hi ha cotxes al voltant i seria un perill, per exemple s'hi podria fer un petit camp de basquet). 
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6. Un espai accessible i amb capacitat connectora. 

Sota aquest epígraf s’agrupen les propostes i idees relacionades amb l’accessibilitat universal            
(barreres arquitectóniques i integració d’usuaris amb diversitat funcional), amb la circulació i la             
capacitat de connexió física entre diferents parts de la ciutat (tant longitudinal com             
transversalment) i els aspectes relatius a la seguretat d’utilització. 

Es tracta del tema menys esmentat (només va aparèixer a 26 de les 388 propostes, un 6,7%) però                  
un dels més importants en relació a les potencialitats urbanístiques de la intervenció. Als tallers               
deliberatius, però, va ser un dels principals temes tractats i el seu format va permetre aprofondir                
en els aspectes menys “visibles” o “immediats”, especialment al taller de l’Asil Torrent (16/06), en               
el qual els assistents pertenyien a un col·lectiu particularment sensible a les necessitats             
d’accessibilitat (gent gran). 

 

Pel que fa als aspectes relacionats amb el trànsit i la circulació, el problema de mobilitat a tota la                   
ciutat es va identificar com un dels principals reptes a resodre: “cal pacificar el trànsit: el problema                 
d’Arenys és el cotxe ” (butlleta de participació individual, recollida a la dinamització al carrer). El               
perill que suposa un espai envoltat per carrers de circulació apareix en diverses propostes:              
“passar una tarda / matí on els meus fills puguin jugar tranquil·lament sense haver de patir del                 
trànsit ” (butlleta de participació individual, recollida a la Bioblioteca Municipal). En relació a             
l’aparcament actual, al taller 2 (18/06) es va proposar que “les places d’aparcament de la banda de                 
l’Asil Torrent tenen sentit per donar servei, les de l’altra banda (les que estan tocant el centre de la                   
Riera) es podrien repensar i potser reduir o fins i tot eliminar”. Altres reivindicacions de modificació                
de la vialitat es van recollir taller 1 (11/06):“repensar la funció de la calçada actual per convertir-la                 
en un carril de servei i desplaçar el trànsit a l’altre costat” o a les butlletes de participació individual:                   
“a ser possible incorporar el carri lateral de baixada de vehicles al tram cober”. Si bé un dels                  
requisits fonamentals d’aquest apartat és respectar la configuració tipológica establerta al POUM            
(amb els carris de circulació laterals), també es van recollir propostes que defensaven modificar              
aquesta disposició: “habilitar tota la part central de la Riera per trànsit rodat, des de la N-2 fins a                   
l'autopista (com l'actual tram de N2 fins al final de la Riera Bisbe Pol) i urbanitzar a dreta i esquerra                    
amb espais públics (reduïnt aparcaments a part alta de la Riera)”. 

La necessitat de garantir la seguretat en la utilització de l’espai per tothom va estar present a 9 de                   
les propostes (el 34,6% de les propostes d’aquest apartat) i estàn relacionades sobretot amb el               
forat de la part baixa d’aquest tram de la Riera: “posar tanques per evitar que els nens vagin a la                    
carretera de Vallgorguina” (butlleta de participació individual). També es reclama la col·locació de             
tanques quan es proposa la ubicaació de determinades instal·lacions esportives (com ara pistes o              
cistelles de futbol o de basket). 
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En relació a l’accessibilitat, 4 de les 6 propostes recollides van sortir dels tallers. Això suposa el                 
17% de totes les propostes que es van fer als tallers, un percentatge que contrasta amb el                 
percentatge global (ja que les propostes d’accessibilitat només suposen el 1,5% del total de              
propostes). Entre d’altres, es va reclamar “Fer servir un paviment segur que no rellisqui (ja que” el                 
terra ara no és pla i és relliscós. Donar-li color per donar-li vida”) o “igualar el terra o fer unaltra                    
solució per salvar l'esglaó que avui dia dificulta l'accés des de l'Asil al tram central de la Riera.                  
Col·locar una barana des de la policia fins al Xifré (pel CAP) per facilitar el trànsit de les persones                   
amb problemes de mobilitat” (taller a l’Asil Torrent, 16/06). Tant en els tallers amb les escoles com                 
a les butlletes de participació individual es van recollir propostes específiques sobre persones             
amb diversitat funcional: “fer un parc per a nens amb necessitats especials amb gronxadors              
accessibles” (butlleta de participació individual), “fer un parc accessible ” (taller a l’escola La             
Presentació, 13/06). Una altra de les propostes individuals recollia que “els avis puguin gaudir a               
l'aire lliure d'activitats (amb sombrillas o toldos, cadires, accés per cadires de rodes, etc.)” (butlleta               
de propostes individuals). 

Les dues propostes sobre la connexió transversal es van recollir ambues al taller a l’Asil Torrent                
del dia 16/06. Una d’elles està relacionada amb els camins escolars: “en relació amb els camins                
escolars existents, es fa l’observació que aquest tram no es feria servir per anar a l’escola, ja que                  
“es dóna molta volta” i la gent passa per la part més alta, buscant la seguretat del semàfor”. L’altra                   
proposta exigeix poetenciar la connexxió amb la banda de l’Asil Torrent, per la qual cosa proposa                
“repensar la funció de la calçada actual per convertir-la en un carril de servei i desplaçar el trànsit a                   
l’altre costat”.  
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7. Resum d’idees i propostes 

Les 388 propostes recollides mitjançant les diverses activitats de participació contenen 747 idees             
sobre la remodelació del nou tram cobert de la Riera d’Arenys de Mar, que s’han classificat                
d’acord amb els cinc gran temes treballats als tres tallers de liberatius: 
 
ÚS PER PART DE DIFERENTS COL·LECTIUS 

- Afavorir la diversitat (totes les edats) 
- Espais per a nens i nenes 
- Espais per a gent gran 
- Espais per al jovent 

MÚLTIPLES USOS 
- Afavorir els usos múltiples 
- Deixar-lo tal com està ara 
- Usos dinàmics: jugar, fer esport, gimnàsia de gent gran, anar en bicicleta, patinar 
- Usos estàtics: passeig, espai de tranquil·litat 
- Aparcament 

ATRACCIÓ D’ACTIVITATS 
- Activitats puntuals o esporàdiques 
- Festes 
- Fires i/o parades 
- Mercat setmanal 
- Concerts 
- Terrasses 

QUALITAT PAISATGÍSTICA 
- Elements d’urbanització i mobiliari: fonts d’aigua, bancs, jocs infantils, rocòdrom, lavabos,           

espais per gossos 
- Elements de vegetació: jardins, zones verdes, gespa, parc, arbrat 
- Espais d’ombra: pèrgoles, arbrat 
- Espais d’oci, esbarjo i zones lúdiques 
- Espais esportius 

ACCESIBILITAT I CAPACITAT DE CONNEXIÓ 
- Trànsit i circulació 
- Seguretat d’utilització: baranes 
- Accessibilitat universal: rampes 
- Connexió transversal 
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